
Тайӧ вунлытӧм кадыс. 

Лӧддза-номъя тӧлысся 22-ӧд лунӧ, 1941 воӧ  пансис  Великӧй 

Отечественнӧй тыш. Став миян йӧзыс лэптысис тайӧ тыш вылас немецко-

фашисткӧй захватчикъяслы паныд. Тылын колисны сӧмын нывбабаяс, посни 

челядь да пӧрысь йӧз. Найӧ уджалісны заводъяс вылын, кодйисны окопъяс, 

вӧчисны оборонительнӧй стрӧйбаяс, кусӧдісны бомбаясысь ӧзйӧм керка 

вевтъяс, медым мездыны ассьыныс оланiнъяссӧ, вӧдитiсны градйӧръяс, 

медым вердны салдатъясӧс, пӧрӧдiсны пуяс, медым мӧдӧдны фронт вылӧ. 

Медшӧр кывъясыс миян  йӧзлӧн тайӧ каднас лоисны: «Ставсӧ фронтлы, 

ставсӧ Вермӧмлы!». И тайӧ тадзи и вӧлi. Кодi кыдзи вермис, сiдзи и дорис 

Вермӧмсӧ. Вӧрӧглӧн тылын миян Россияса олысьяс котыртiсны 

партизанскӧй отрядъяс. Партизанъяс пасьвартiсны фашисткӧй поездъяс, 

лыйлiсны фашистскӧй салдатъясӧс, бомбитiсны вӧрӧглысь штабъяс...  

Партизанскӧй  тыш  ѐна повзьӧдлiс немецкӧй салдатъясӧс, уськӧдіс налысь 

вермӧм вылӧ лача.  

 1941-ӧд воӧ  моз тӧлысьӧ вӧрӧг босьтiс кытшӧ Ленинград кар. Карыс 

воштіс став пӧлӧс йитӧдсӧ ас войтыркӧд. Немецкӧй бомбардировщикъяс 

бырӧдiсны став прӧдуктаа складъяс. Ленинградын олысьяс кулалісны 

бомбѐжкаясысь, обстрелъясысь, кӧдзыдысь да тшуглунысь. Тайӧ тышыс 

мунiс пӧшти во джын. Тайӧ  каднас  фронт вылын  вӧрӧг  панiс ыджыд 

наступление. Но налӧн туй вылын вӧлі Сталинград кар. Фашистъяс  

кӧсйисны босьтны Мамаев Курган, медся вылысса iнсӧ карыслысь, да сэсянь 

кутны лыйлӧмъяс улын дзоньнас карсӧ. Но миян Сӧветскӧй армия вермис 

дорйыны тайӧ iнсӧ, и карсӧ лои дорйӧма. 

Сталинградскӧй тыш бӧрын лои медшӧр вежсьӧмыс Ыджыд тышын. 

Тайӧ лои ыджыд вермӧмлунӧн миян йӧзлы. Гитлеровскӧй войска 

бӧрыньтчисны… А миян салдатъяс кутiсны пасьвартны вӧрӧгӧс да вӧтлыны 

сiйӧс ас му вылысь. И тадзи найӧс вӧтлiсны Берлинӧдз. Медым дорйыны 



Берлин кар, немечьяс шыбитісны став ассьыс вынсӧ. Но миян Сӧветскӧй 

армия вермис немечьясӧс. А Рейхстаг вылӧ кыпӧдiсны миянлысь   гӧрд флаг. 

 9  -ӧд лунӧ ода – кора тӧлысьӧ 2020 воӧ миян страна  пасйис сизимдас 

витӧд тулыс  Ыджыд Вермӧм  лунсянь! И тайӧс оз ков некор вунӧдны! Ӧд 

миян дедъяс да пӧчьяс вӧчисны ставсӧ, медым ми, налӧн внукъясыс, олiм 

тыр бура. 

Кольӧны лунъяс, вояс, нэмъяс… Бурдӧны дойяс, мукӧд лоӧмторйыс 

кольӧ бӧрӧ,  

-1- 

мыйкӧ вунӧ… А со тайӧ Ыджыд тышыс вунӧдны позьтӧм и кольӧ нэмъяс 

кежлӧ. 

 Менам кӧлена тайӧ тыш йывсьыс тӧдӧмлунъяс босьтӧны небӧгъясысь 

да киноясысь, кӧні геройясыс - прӧстӧй йӧз, кодъяс олісны аслас олӧмӧн, да 

эз кужны и мӧвпыштны, мый водзӧ найӧс виччысьӧ… И со заводитчис тыш. 

Ӧти лунӧн став олӧмыс вежсис. Быдӧн сувтіс дорйыны ас чужан му. И ӧд 

дорйисны! 

 Тышкасьны вӧрӧгкӧд мунісны и Джеджим грездса олысьяс. Тайӧ 

ичӧтик грездсьыс мунісны тышкасьны кӧкъямысдас сайӧ морт, а бӧрсӧ 

бергӧдчисны зэв этшаӧн. Мунысьяс лыдын вӧлі и менам ыджыд-ыджыд 

батьӧй, Напалков Николай Васильевич, кодӧс босьтісны фронт вылӧ 1941 

вося кӧч тӧлысьӧ. 1942 – ӧд воын ода – кора тӧлысьӧ сійӧс демобилизуйтісны 

тышын ѐна доймалӧм вӧсна.  Менам мамӧй весиг оз нин и бурасӧ помнит 

сійӧс… 

 Но сьӧкыдлунъяс вылӧ видзӧдтӧг, миян йӧз вермисны вӧрӧгӧс, эз 

сетны налы талявны Ас чужан му! 



Сизимдас вит во сайын нин помасис Ыджыд тышыс, но миян юрвемын 

сійӧ коляс  нэмъяс кежлӧ. Ставныслы, кодъяс дорисны тайӧ Ыджыд 

Вермӧмсӧ, муӧдз копыр да зэв ыджыд аттьӧ миян шуда олӧмысь! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 


